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PLANO DE AÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO DO CURSO

O Plano de Ação do Curso de Bacharelado em Enfermagem reflete de forma organizada
o planejamento do Curso. Em parceria com o corpo docente e discente, a coordenação do
Curso planeja as atividades que deverão ser desenvolvidas e executadas durante o ano
letivo de 2020. Por meio de um planejamento objetivo e organizado é possível estabelecer
algumas metas e alcançá-las a cada período letivo.
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PLANO DE AÇÃO ANUAL DO CURSO: BACHARELADO EM ENFERMAGEM
ATIVIDADE DE ENSINO O
QUE FAZER
(ATIVIDADE)
Reunião de Planejamento

Recepção aos alunos/aula
inaugural

Reunião de ENADE

Reunião do Conselho de Curso
de Enfermagem

PORQUE FAZER

Discutir e planejar
ações para 2020.1 e
2020.2 para alcançar
educação
de
qualidade, pontuação
4,8
na
avaliação
institucional.
Analisar os pontos
positivos e negativos
para realinhamento em
2020.
Apresentar
aos
calouros as diretrizes e
normas do UNIRIOS,
assim como dar boasvindas
à
nossa
Instituição.
Esclarecer e orientar
sobre o ENADE.

COMO FAZER
(MÉTODO)

QUANDO
FAZER
(PRAZO)
Reunião com a Participação
e 22 a 24 de Jan
coordenação
de questionamento
08 a 10 de Jul
enfermagem e os dos presentes.
25 a 27 de Nov
professores
Pontuação
da
CPA:
2019.2,
2020.1 e 2020.2.

Vivência de
acolhimento.
Palestra.

COMO MEDIR
(INDICADOR)

Participação
e 27 de Jan a 13 de
questionamento
Jul
dos alunos.
Turno noturno.

Reunião com os Discussão entre 22 de Jan
professores
do os professores.
17 de Jul
curso.

Discutir
atividades Reunião com os Questionamento
pedagógicas
e professores
do aos participantes.
administrativas
do curso
curso.

Mensal

QUEM
(RESP)
Coordenação do
curso de
enfermagem e
professores.

Coordenação do
curso
de
Enfermagem,
professores
e
veteranos
convidados.
Coordenação de
Curso e NDE;
Professores
do
Curso.
Coordenação de
Curso,
NDE,
Conselho
de
Curso
e
professores.

RECURSOS
(O QUE E
ONDE)
Sala de aula

Auditório
Sala de aula

Sala de aula

Sala de aula
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Reunião do NDE

Aquisição de material para
atividades práticas de
disciplinas

Formação Pedagógica

Reunião com os líderes de
Tuma

Implementar
Bibliográfico

Discutir e deliberar
sobre
demandas
referentes ao projeto
pedagógico do curso
de enfermagem.
Manter a qualidade de
ensino.

Reunião com os Discussão entre
membros do NDE. os membros do
NDE.

Discutir
atividades
pedagógicas
e
administrativas
do
curso.
Diagnosticar possíveis
fraquezas do curso que
possa
levar
à
insatisfação do aluno.

Reunião com os Participação
e Bimestral
professores
do questionamento.
curso.

Realizar atividade de
extensão que venha a
contribuir com o
ensino e sociedade.
Discutir
especificidades
acadêmicas e
profissionais.

Realização
de Participação de Mai e Nov
atividade social.
acadêmicos
e
público em geral.

Coordenação de
curso e
professores.

Espaços públicos

Evento com
participação de
professores
convidados,

Coordenação do
Curso e NDE.

UNIRIOS
(Auditório, Salas
de Aula e
Laboratórios)

Solicitação
compras.

Jan; Fev; Abr Jun; Coordenação de Sala de aula
Ago; Out; Dez
curso e NDE.

de Lista de materiais Jan e Jun
adquiridos.

Coordenador
curso
enfermagem
Diretor
Acadêmico.
Coordenação
curso
professores.

do Diversos
de
e

de Sala de aula
e

Reunião
para Questionamento Mar, Mai, Ago e Coordenação do
Sala de aula
discutir
aos participantes. Out
curso e da CDAP.
especificidades
das turmas e sua
relação com o
UNIRIOS.
acervo Atualizar e ampliar o Permanente
Quantidade de Jan e Jul
Coordenação
e Instituição
acervo visando à
livros adquiridos.
NDE.
qualidade de ensino.

Feira de Saúde

Semana de Enfermagem do
UNIRIOS – Iniciativas da
enfermagem para a saúde do
futuro

Questionário de
avaliação
próprio.

Mai
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Pesquisas realizadas pelos
professores vinculados aos
grupos de estudo do curso

Projeto Palhaçaria terapêutica
e bem-estar social

Café com Enfermagem I –
Temas: Espiritualidade;
LGBT; Populações do campo;
População negra.

Reunião com diretoria da
Atenção Básica

relacionadas à área de
Enfermagem.
Divulgar a produção
acadêmica dos alunos
e professores do curso
de Enfermagem.
Produzir
conhecimento
referente à área de
enfermagem.

Realizar atividade de
extensão que venha a
contribuir com o
ensino e sociedade.
Discutir
especificidades e
atualidades
acadêmicas e
profissionais
relacionadas à área de
Enfermagem.

comunidade
acadêmica interna
e externa à
UNIRIOS.

Desenvolvimento
de pesquisa na
área de
enfermagem.

Produção
Periodicamente
apresentada nos
eventos da área
nos âmbitos
local, regional,
nacional e
internacional.
Realização
de Participação de Mar a Dez de
atividade social.
acadêmicos
e 2020
público em geral.

Evento com
participação de
professores
convidados,
comunidade
acadêmica interna
e externa ao
UNIRIOS.
Alinhar
Reunião
com
desenvolvimento de direção da AB e
Estágio e atividades apoiadores.
práticas nas unidades
básicas de saúde;
identificar
necessidades
de

Questionário de
avaliação
próprio.

Abr e Out

UBS disponíveis Fev e Jun; Jul e
para estágio e Dez
prática; oferta de
curso
de
capacitação para
profissionais da
rede básica de
saúde.

Coordenação do
Curso e
Professores.

Sala de Aula

Coordenação de
curso e
professores.

Espaços públicos

Coordenação do
Curso e NDE.

UNIRIOS
(Auditório, Salas
de Aula)

Coordenação
Curso
Coordenação
Estágio.

de Secretaria
e Municipal de
de Saúde

[Digite aqui]
PLANO DE AÇÃO ANUAL DO CURSO DE BACHARELADO EM ENFERMAGEM – 2020
treinamento
para
profissionais da rede.

Implementação dos serviços de Implementar os
enfermagem na Clínica Escola serviços de
enfermagem na
Clínica Escola

Reunião com os
professores do
curso.

Ampliação do convênio para
estágios: Policlínica e Núcleo
Vida.

Ampliar convênio dos
estágios.

Reunião com
coordenadores da
Secretaria de
saúde.

Mesa redonda: Assistência à
saúde do homem – populações
vulneráveis.

Discutir e ampliar
conhecimentos sobre a
temática.

Workshop

Criar um espaço para
discussão entre a
comunidade
acadêmica.

Evento com a
participação de
docentes e
acadêmicos
egressos que
desenvolveram
trabalho sobre a
temática.
Evento com
participação de
professores
convidados,
comunidade
acadêmica interna
e externa ao
UNIRIOS.

Discussão entre
os professores e
produção do
projeto. Início
das atividades na
Clínica
Ampliar o
estágio para a
policlínica.

Mar

Coordenação do
curso e
professores.

Sala de aula

Fev e Mar

Secretaria de
Saúde

Adesão e
participação dos
acadêmicos.

Set

Coordenador do
curso e
coordenadores da
secretaria de
saúde.
Coordenação do
curso e
professores.

Participação dos
acadêmicos

Mai e Nov

Coordenação do
curso e
professores.

UNIRIOS

UNIRIOS
(Espaço de
Convivência)
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Grupo de Pesquisa
Interdisciplinar em Saúde GPIS

Viabilizar a produção
científica no curso

Reuniões mensais
para discussão dos
projetos de
pesquisa

Liga Acadêmica de Urgência e
Emergência em Enfermagem LAUENF

Realizar ações de
ensino, pesquisa e
extensão.

Reuniões
quinzenais para
discussão dos
projetos.

Liga Acadêmica de Educação
em Saúde _LAESU

Realizar ações de
ensino, pesquisa e
extensão.

Reuniões
semanais para
discussão dos
projetos.

Ciência da Praça

Realizar letramento
em saúde na
comunidade

Evento com
participação de
professores
convidados,
comunidade
acadêmica interna
e externa ao
UNIRIOS.

Produção e
divulgação de
material técnicocientífico dos
acadêmicos e
docentes.
Adesão e
participação dos
acadêmicos;
Serviços
oferecidos à
comunidade.
Adesão e
participação dos
acadêmicos;
Serviços
oferecidos à
comunidade.
Participação dos
acadêmicos e da
comunidade.

Mensal

Coordenação do
curso, líderes e
membros do
grupo.

UNIRIOS

Quinzenais

Coordenação do
curso e membros
da Liga
(Professores
orientadores e
ligantes)
Coordenação do
curso e membros
da Liga
(Professores
orientadores e
ligantes)
Coordenação do
curso e
Professores.

UNIRIOS

Semanal

Out

______________________________________________________
Daniely Oliveira Nunes Gama
Coordenadora do Curso de Enfermagem
Paulo Afonso - BA
27 de Janeiro de 2020

UNIRIOS

UNIRIOS

